
Starta en egen insamling - villkor 
Tack för att du vill bidra till Tilias verksamhet genom en egen insamling! 
Med din hjälp kan vi utveckla vår verksamhet och göra större skillnad för  
unga med psykisk ohälsa, där vi bland annat finns tillgängliga för medmänskligt stöd på ungas 
villkor 365 dagar/år.  

Här kommer lite information om vilka möjligheter och förväntningar Tilia har vid egna 
insamlingar till förmån för organisationen samt vad som gäller rent konkret. 

• Tilia kan bidra med logga om du vill marknadsföra din insamling. På loggan står det ”Vi 
stöttar Tilia”. Observera att det inte är tillåtet att använda någon annan av Tilias loggor i 
samband med insamlingen. 

• En egen insamling sker ”till förmån för Tilia” inte ”i samarbete med Tilia”. Det är viktigt 
att detta framgår i er marknadsföring. 

• Tilia har inte möjlighet att öronmärka insamlade medel. Det går alltså inte att rikta 
insamlingen mot ett specifikt ändamål inom organisationen. 

• Tilia förbehåller sig rätten att avsluta/ta bort en pågående insamling om den upplevs 
kränkande/diskriminerande eller bryter mot organisationens villkor. 

• Tilia får inte lov att uppmärksamma eller sprida enskilda insamlingar utan godkännande 
från den person som har startat insamlingen. 

• Sätt ett start- och slutdatum på din insamling. Skicka detta tillsammans med ett förslag 
på vad du vill göra för insamling och hur du ska gå tillväga. När du startar en insamling väljer du 
dessutom ett insamlingsmål, det vill säga hur mycket pengar du hoppas kunna få in med din 
insamling. Detta är bara riktlinjer och du måste självklart inte komma upp i den summa du har 
angett. Pengarna kommer fortfarande att samlas in oavsett. Självklart får du mer än gärna samla 
in mer pengar än ditt insamlingsmål.  

• Förslaget skickas till info@foreningentilia.se och märks i ämnesraden med ”starta insamling.” 
Observera att insamling alltid ska godkännas från Tilia innan start. När du fått ok från Tilia är det 
bara att köra. 

• Senast en vecka (eller avtalad tid mellan dig och Tilia) efter avslutad insamling sätter ni du in 
hela den summan du/ni samlat in till förmån för Tilia till något av nedstående alternativ, 
betalningsmottagare är Tilia.  Märk betalningen ”insamling” samt aktuell månad och 
projektnamn. 

• Bankgiro: 151-1013 
• Swish: 123 170 71 81 

STORT TACK PÅ FÖRHAND! 

mailto:info@foreningentilia.se

